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Organisation Sjuk- och aktivitetsersättning

Ansökan Sjukersättning

• Gemensam enhet i SYD – koncentration

Ansökan Aktivitetsersättning

• Jönköping/Värnamo/Vetlanda

Samordning av rehabilitering

• Handläggare inom AE samordnar både sjuk- och 

aktivitetsersättning

• Två handläggare inom SE bedömer om samordnad 

rehabilitering är aktuell för de som har SE
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Sjuk- och aktivitetsersättning

• Aktivitetsersättning -19 år till och med 29 år

• Sjukersättning - 19 år till och med 64 år

• Garantiersättning, bosättningsbaserad förmån

• Inkomstrelaterad ersättning 

• Hel, halv, ¾ eller ¼ 
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• Förlängd skolgång – som ett studiestöd

• Nedsatt arbetsförmåga för minst 1 år

• Max 3 år

• I förhållande till alla arbeten på hela 

arbetsmarknaden, även skyddat arbete

Aktivitetsersättning
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• Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga

– För all överskådlig framtid

• Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda

– Både arbetslivsinriktade och medicinska

– ”Utsiktslöst”

• Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till förvärvsarbete på 

arbetsmarknaden

– Anpassat arbete

– Offentligt skyddad anställning

– Anställning med lönebidrag

– Anställning vid Samhall

• Lagstiftning före resp. efter juli 2008

• Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 oktober 2019 i mål 

nr 707-19 (HFD 2019 ref. 48) 

Sjukersättning



Sid 6

• Är arbetsförmågan nedsatt i samtliga arbeten som förekommer på arbetsmarknaden? 

Om svaret blir nej ska du inte gå vidare.

• Finns det generell kunskap om den medicinska prognosen som ger stöd för att 

arbetsförmågan kommer att förbättras inom överskådlig framtid/ett år? Om svaret blir ja 

ska du inte gå vidare.

• Finns det utredning i det enskilda fallet om den medicinska prognosen som talar för att 

det medicinska tillståndet kommer att förbättras inom överskådlig framtid/ett år? Om 

svaret blir ja ska du inte gå vidare.

• Finns det medicinska behandlings- eller rehabiliteringsmetoder som inom överskådlig 

framtid/ett år kan förbättra arbetsförmågan? Om medicinska behandlings- och 

rehabiliteringsmöjligheter är i det närmaste obefintliga inom överskådlig tid/ett år ska du 

gå vidare.

• Finns det arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som inom överskådlig framtid/ett år 

kan förbättra arbetsförmågan? Om arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter är i det 

närmaste obefintliga inom överskådlig tid/ett år kan arbetsförmågan anses 

stadigvarande nedsatt.

Sjukersättning/Aktivitetsersättning -
Bedömningskedja
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• Uppföljning vart 3:e år

• Förbättrad arbetsförmåga - minskning/indragning

Sjukersättning
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• Försäkringsfall måste ha inträffat i Sverige/EU

• Nytt försäkringsfall fastställs om man återfått 

arbetsförmågan på mer än 75 %

• Om en person har blivit sjuk i sitt hemland kan 

det aldrig bli tal om ersättning såvida inte 

personen har återfått sin arbetsförmåga på mer 

än 75 %

• Man kvalificerar sig inte för ersättning genom att 

bo ett visst antal år i landet

Sjuk- och aktivitetsersättning
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• Garantiersättning - Försäkringstid (bosättning)  

3-40 år

• Flyktingar – försäkringstid för hemlandstid

• Undantag: Försäkringsfall före 18 års ålder –

förmånligare beräkning av försäkringstid

• Inkomstrelaterad ersättning – 64,7 % av 

antagandeinkomsten som bygger på PGI inom 

en ramtid

Sjuk- och aktivitetsersättning
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Sjukersättning – pröva arbete

Steglös avräkning: Särskilda regler gäller för personer som 

beviljats sjukersättning (tills vidare) senast för juni 2008. 

Möjlighet att arbeta obegränsat utan att förlora rätten till 

ersättning

Vilande sjukersättning: Reglerna gäller för personer som 

beviljats sjukersättning från och med juli 2008
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• 1/8 arbete vid hel ersättning – fortsatt rätt till 

ersättning – ska anmälas

• Sammanträffande av förmån

• Kommun kan få tillbaka försörjningsstöd

• Berättigad till bostadstillägg

Sjuk- och aktivitetsersättning
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Försäkringskassans samordningsansvar

• FK har inget samordningsansvar under tiden med SE

• Därför måsta alltid en ansökan om samordnad 

rehabilitering lämnas in

• Blankett 7434 inklusive ett medicinskt underlag om 

förbättrad arbetsförmåga
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Frågor?


